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لقد ساهمت التطعيامت يف القضاء عىل أمراض معدية خطرية يف الكوكب مثل الجدري، أو يف 

تقليل انتشارها بشكل كبري، مثلام هو الحال يف مرض شلل األطفال والكزاز "التيتانوس" والخناق 

"الديفرتيا" . ُيكن إيقاف التطعيامت فقط عندما يختفي املرض من عىل وجه الكوكب بأكمله؛ 

بينام إذا كان املرض يعاود الظهور، حتى وإن كان أقل تواترًا، سيكون من الخطري للغاية التوقف 

عن تلقي التطعيم، ألن املرض ُيكن أن يظهر مجدًدا وينترش بني الناس. إن املبدأ الذي يقوم عليه 

التطعيم هو تحفيز إنتاج الجسم لدفاعات محددة ضد الفريوسات والبكرتيا من خالل محاكاة 

االستجابة الطبيعية لجهاز املناعة لدينا، عرب االستعانة بأجزاء صغرية جًدا منها أو من سمومها 

التي تم جعلها غري مرضة، أو من خالل االستعانة بالفريوسات نفسها، بعد جعلها ضعيفة للغاية 

وبالتايل غري خطرية. وبهذه الطريقة، يكون الشخص املُطّعم الذي يتعرض للجراثيم الحقيقية والحية 

والخطرية، قادًرا عىل الدفاع عن نفسه وال يظهر عليه املرض، أو يظهر بشكل طفيف.

بصفة عامة تكون اللقاحات جيدة التحمل وال تُسبب أي اضطرابات. حيث تكون ردود الفعل 

الخطرية استثنائية وأقل شيوًعا بكثري من املضاعفات الناتجة عن األمراض.

إن اللقاحات مفيدة أيضا للمجتمع ألنه يف الغالبية العظمى من الحاالت ال يُصاب األشخاص 

املُطعمني باألمراض وال يكنهم نقل األمراض. بينام ُيكن لألشخاص غري املُطعمني نقل األمراض 

يف مرحلة الحضانة، أو كحاملني أصحاء للمرض. من خالل تطعيم نسبة كبرية من األفراد يتم عىل 

نحو غري مبارش حامية حديثي الوالدة أيًضا، الذين ال يكن تطعيمهم نظًرا لصغر سنهم والذين 

تكون األمراض خطرية عليهم بصفة خاصة، واألفراد املصابني باألمراض والذين تكون التطعيامت 

غري فعالة أو خطرية بالنسبة لهم والسيدات الحوامل، الاليت ُيكنهن تلقي بضعة لقاحات فقط.

قبل التطعيم

يف كافة عيادات التطعيم اإلقليمية، يتوفر عاملون متخصصون من أجل تقديم كافة املعلومات   ••
املتعلقة بهذا الشأن. 

قبل تلقي التطعيم سوف يتم التحقق مام إذا كان هناك أسباب لتأجيل تلقي التطعيم: من   ••
النادر وجود موانع استخدام للتطعيامت، لكن سوف يسمح الحوار مع طاقم العاملني الصحي 
من التحقق عىل أية حال مام إذا كان هناك اضطرابات أو حاالت من شأنها التوصية بعدم 

تلقي التطعيم أو تأجيله.

سيتم تزويد الوالدين بنرشات معلومات عن اللقاحات املتواجدة يف العيادة، وسوف يتم طلب توقيع   ••
املوافقة عىل كل إجراء طبي. 

كام سيُرشح لهم كيفية مواجهة أي اضطرابات بسيطة قد تظهر بعد تلقي التطعيم.  ••

ُيكن أن يقتيض األمر تناول جرعة أو أكرث تبًعا للقاح.  ••

ليس من الرضوري أن يأيت األطفال صامئني من أجل تلقي التطعيم.  ••

املزايا

إن املنافع الناتجة عن اللقاحات،

سواء بالنسبة للفرد أو املجتمع، تفوق 

املخاطر!

تؤدي هذه اآللية، املعروفة باسم املناعة الجامعية، إىل انخفاض شديد يف حاالت اإلصابة أو إىل 

اختفاء املرض.
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اللقاحات املُجمعة املستخدمة عادًة هي:

اللقاح سدايس التكافؤ )شلل األطفال، الُخَناق "الديفرتيا"، الكزاز "التيتانوس"، التهاب الكبد من النوع ب، السعال   ••

الدييك، املستدمية النزلية(، يُعطى يف ثالث جرعات يف السنة األوىل من الحياة.

اللقاح ثاليث التكافؤ "MPR" )الحصبة، النكاف، الحصبة األملانية(، يُعطى يف عمر 12-15 شهرًا ويف عمر 6-5   ••

أعوام.

اللقاح رباعي التكافؤ "MPRV" )الحصبة، النكاف، الحصبة األملانية، جدري املاء(، يُعطى يف عمر 12-15 شهرًا   ••

ويف عمر 5-6 أعوام. 

اللقاح رباعي التكافؤ "IPV-DTPa" أو "IPV-dTpa" )شلل األطفال، الُخَناق "الديفرتيا"، الكزاز "التيتانوس"، السعال   ••

الدييك(، يُستخدم إلعادة التطعيم عند عمر 5-6 أعوام وللمراهقني.

اللقاح ثاليث التكافؤ "dTpa"  )الُخَناق "الديفرتيا"، الكزاز "التيتانوس"، السعال الدييك( يُستخدم إلعادة التطعيم   • •

لألشخاص املراهقني/البالغني.

هناك تركيبات أخرى تستخدم يف بعض األحيان.  ••

يُقصد باللقاحات املُجمعة )أو املرتبطة( الرتكيبات التي تحتوي عىل أكرث من لقاح )أي أكرث من مستضد( 

يف نفس الزجاجة، إذن إنه دواء واحد يحمي من أكرث من مرض، وليس أكرث من دواء يتم تناولهم يف 

نفس الوقت.

بعد التطعيم

إن األحداث الخطرية املتعلقة بالتطعيم نادرة للغاية، لكنها ليست مستحيلة. بعد تلقي التطعيم عىل 

الفور، يتم دعوة الوالدين واألطفال إىل املكوث يف صالة االنتظار ملدة 30 دقيقة من أجل مراقبة أي 

ردود أفعال عكسية. يف حاالت نادرة للغاية، يكن أن تحدث يف الواقع ردود فعل تحسسية خطرية  أيًضا 

)الصدمة التأقية( مبارشة بعد التطعيم، كام هو الحال بعد تناول أي دواء أخر. إن كافة عيادات التطعيم 

التابعة ملحافظتنا ُمجهزة من أجل التعامل بأفضل وجه مع هذا النوع من املواقف. من املهم معرفة ما 

هي اآلثار الجانبية األكرث شيوًعا حتى ال تشعر بالقلق. 

إن رد الفعل األكرث شيوًعا الذي يظهر عادًة خالل 24-48 ساعة من تناول التطعيم هو الحمى، التي ُيكن 

أن تكون مصحوبة بحدة يف الطباع وفقدان الشهية؛ بينام يقل شيوع القيء واإلسهال. يف بعض الحاالت 

النادرة، ُيكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إىل حدوث نوبة تشنجات )التشنج الحموي( التي ينبغي 

عدم الخلط بينها وبني الرصع. كام ُيكن رصد ردود فعل موضعية مثل التورم واالحمرار والجفاف واألمل 

يف مكان حقن اللقاح، وتتالىش عادًة يف غضون بضعة ساعات أو أيام. ُيكن أن يسهم الحوار مع طاقم 

العاملني الصحي قبل تلقي التطعيم يف إزالة أي شكوك تساوركم.

إذا ظهرت عىل طفلكم أعراض تقلقكم يف الساعات أو األيام التالية لتلقي التطعيم بإمكانكم التوجه إىل 

طبيب أطفال يحظى بثقتكم أو إىل الطبيب الذي أجرى التطعيم أو وحدة طوارئ األطفال للحصول عىل 

الرعاية الالزمة.

ينبغي إبالغ الجهات املختصة بأي رد فعل عكيس عىل اللقاح وتقييمه من قبلهم، تبًعا ملبدأ الوقاية: 

يتم أيًضا تسجيل وتحليل األحداث التي ترتبط بالرضورة بالتطعيم.

اللقاحات املُجمعة

إن اللقاحات املُجمعة مفيدة لألطفال ألن تناول اللقاح مرة واحدة يقيهم من أكرث من مرض يف نفس 

الوقت دون أن يتسبب هذا األمر يف جعل اللقاح أكرث "ثقًل". يُوىص أيًضا بالتطعيم و/أو إعادة التطعيامت 

التي تتم يف سن الطفولة أيًضا لألشخاص املراهقني والبالغني، وبصفة خاصة السيدات البالغات سن اإلنجاب 

واألشخاص املصابني بأمراض محددة. كام يُوىص أيًضا للسيدات الحوامل ببعض التطعيامت من أجل حامية 

األم وحامية الجنني. يُعطى اللقاح عادًة من خالل عملية حقن صغرية يف الجزء األمامي الجانبي من الفخذ 

لدى األطفال الرُضع ويف الجزء العلوي من الذراع يف األعامر الالحقة. ُيكن لألشخاص الذين أُصيبوا سابًقا 

بواحد أو أكرث من األمراض التي يقي منهم التطعيم املُجمع، تلقي التطعيم عىل نحو مشابه دون التعرض 

ألخطار متعلقة باألمراض املتبقية.

لقاح “DTPa”: الرتكيبة املُخصصة لألطفال. // لقاح “dTpa”: الرتكيبة املُخصصة للمراهقني/البالغني.
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شلل األطفال هو مرض معدي تتسبب فيه 3 أنواع مختلفة من الفريوسات التي تدخل الجسم أساًسا عرب 

الجهاز الهضمي. إنه مرض خطري للغاية ُيكن أن يؤدي يف الحاالت الشديدة إىل اإلصابة بالشلل، يف أغلب 

الحاالت شلل األطراف، وقد يؤدى أحيانا إىل املوت أيًضا. ال توجد أدوية يكنها عالج شلل األطفال؛ إن 

اإلمكانية الوحيدة الحقيقية من أجل تجنب آثاره الفظيعة تتمثل يف الوقاية منه.

لقد ساهم تحسني أحوال النظافة العامة يف الحد من انتشار الكثري من األمراض املعدية، لكن هذا مل يتحقق 

يف حالة مرض شلل األطفال، الذي زاد انتشاره. يف الواقع، أدى تحسن أحوال النظافة العامة واألحوال الصحية 

إىل تأخر عمر تعرض األطفال للفريوس ألول مرة، بحيث مل يعد األطفال محميني يف وقت التعرض من األجسام 

املضادة املنقولة من األم. من خلل التطعيم فقط ُيكن التأكد من حامية األطفال وُيكن التمكن من تجنب 

حاالت التفيش.

يف عام 1958، قبل اعتامد التطعيم، وقعت العديد من حاالت تفيش شلل األطفال يف إيطاليا مبوجب   

8.000 حالة شلل؛ ومنذ عام 1966 أصبح التطعيم إلزاميًا. كانت النتيجة إيجابية للغاية: ففي إيطاليا 

ُسجلت أخر حالتني لإلصابة بفريوس شلل األطفال يف عام 1982 لدى طفلني غري ُمطعمني، ويف عام 2002 

أعلنت منظمة الصحة العاملية خلو أوروبا من فريوس شلل األطفال. لكن عىل الرغم من الجهود وااللتزام، 

مل يتم حتى اآلن استئصال شلل األطفال من عىل وجه الكوكب: يف الحقيقة ال يزال يتواجد حتى اآلن يف 

عدة دول يف أفريقيا وآسيا.

فعالية التطعيم مرتفعة جدا: يستجيب كافة األشخاص املُطعمني تقريًبا بشكل إيجايب ويحافظون عىل 

الحامية لفرتة طويلة من الزمن.

مل يُعد يُستخدم اللقاح الفموي الحي املُوهن )أو سابني( يف إيطاليا منذ عام 2002.

شلل األطفال

ال يوجد علج لفريوس شلل األطفال،

فالطريقة الوحيدة لتجنب ذلك املرض هي الوقاية منه!

اللقاح

منذ عام يف 2002، ينطوي التطعيم ضد شلل األطفال يف إيطاليا عىل تناول 4 جرعات من اللقاح، املعروف 

باسم "IPV" )أو سولك(، ويحتوي عىل فريوسات شلل األطفال غري الفعالة، أو املقتولة. يتم تلقي أول 3 

جرعات يف السنة األوىل من العمر، ويتم األمر بشكل عام يف حقنة واحدة بجانب لقاحات أخرى يف ما 

يسمى باللقاح سدايس التكافؤ. يتم تلقي الجرعة الرابعة بني عمر 5 و6 سنوات، عادًة من خالل اللقاح 

رباعي التكافؤ "IPV-DTPa"، وهو مبثابة إعادة للتطعيم )أنظر “اللقاحات املُجمعة”، صفحة 5(.

بدًءا من عام 2018 تنطوي الخطة القومية الجديدة للتطعيم الوقايئ عىل جرعة خامسة من اللقاح 

."IPV-dTpa" للمراهقني، ويتم تناولها مع  اللقاح رباعي التكافؤ

اآلثار الجانبية

يتمتع لقاح "IPV" بدرجة عالية جًدا من األمان. ال يتعرض أغلب األطفال إىل أي اضطرابات بعد تناول 

التطعيم. من النادر حدوث ردود أفعال مثل الشعور باألمل أو التورم يف منطقة تلقي اللقاح، أو الحمى 

أو اإلعياء. إن ردود الفعل التحسسية من مكونات اللقاح استثنائية مثلام هو الحال يف كافة اللقاحات. 

فعالية لقاح شلل األطفال مرتفعة للغاية، وتتمتع كذلك بدرجة أمان عالية!
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الخناق "الديفرتيا" هو مرض معدي بالغ الخطورة حيث ينتقل يف أغلب الحاالت عرب الهواء من خلل 

هواء الزفري عند الكلم والعطس والسعال. ينتج املرض عن السم الذي تنتجه البكرتيا الوتدية الخناقية، 

التي تتسبب يف إصابات خطرية يف الكثري من األعضاء، مثل القلب واألعصاب، وتتسبب يف تكون أغشية 

محددة يف األنف والحلق والحنجرة والتي ُيكن أن تؤدي إىل االختناق. ُيكن لحوايل 1-2 حالة من بني 

كل 10 حاالت إصابة أن تكون قاتلة، حتى وإن تم علجهم باملضادات الحيوية. ُسجلت يف إيطاليا يف 

بدايات القرن العرشين، ما بني 20-30 ألف حالة إصابة بالخناق "الدفترييا" لدى األطفال كل عام، مبعدل 

حوايل 1500 حالة وفاة يف العام. بعد انتشار التطعيم عىل نطاق واسع، وبعد أن أصبح إلزاميًا يف إيطاليا 

يف عام 1939، كان هناك انخفاًضا حاًدا.

يف بلدان اإلتحاد السوفيتي سابًقا، تسبب تدهور اللقاحات، الناتج عن األزمة السياسية-االقتصادية الخطرية، 

يف بدايات التسعينات إىل حدوث تفيش كبري استمر لعدة أعوام وتسبب يف وفاة أالف األشخاص. يف الفرتة 

بني عامي 1990 و1998 تم اإلبالغ عن 3 حاالت إصابة مبرض الخناق "الديفرتيا" يف إيطاليا، وجميعهم 

أشخاص غري ُمطعمني. قد أظهرت الحاالت القاتلة لدى األطفال غري املُطعمني يف إنجلرتا وإسبانيا وبلجيكا 

مؤخرًا أن البكترييا ال تزال تتواجد يف أوروبا وأنه ال ُيكننا أن نخفض مستوى الحامية. عىل الرغم من 

النجاحات التي تحققت يف السيطرة عىل مرض الخناق "الديفرتيا"، إال أن االنتقاالت املتكررة لألشخاص 

بني الدول املختلفة تُشكل عامل خطورة يف انتشار املرض.

فعالية التطعيم ضد الخناق "الديفرتيا" مرتفعة للغاية:

 يتم حامية حوايل 90% من األشخاص املُطعمني من املرض.

الخناق "الديفرتيا"

ال يزال مرض الخناق "الدفترييا" 

موجوًدا يف أوروبا، وُيكن أن يكون قاتًل.

اللقاح

يتم إعداد لقاح الخناق "الديفرتيا" من الذيفان الُخناق، الذي يتم تعديله بحيث ال يكون خطريًا فيام بعد )الذيفان 

املُعطل( لكنه يظل قادرًا عىل تحفيز الجسم عىل إنتاج دفاعات سليمة ضد املرض. يتم تلقي لقاح الخناق بجانب 

لقاحات أخرى يف تركيبات مختلفة. إن تقويم التطعيامت السارية ينطوي عىل تلقي 3 جرعات يف الشهر الثالث 

والشهر الخامس والشهر الحادي عرش من العمر مع اللقاح سدايس التكافؤ. يتم تلقي جرعة إعادة التطعيم يف 

سن 5-6 أعوام وجرعة أخرى يف سن 13-14 عاًما، أيًضا يف اللقاحات املُجمعة )أنظر "اللقاحات املُجمعة"، صفحة 

5( ويُنصح بإعادة التطعيم بصفة دورية أيًضا لألشخاص البالغني، كل 10 أعوام، بجانب لقاح الكزاز "التيتانوس" 

والسعال الدييك.

اآلثار الجانبية

إن اللقاح جيد التحمل ومعظم ردود الفعل تكون طفيفة. إن الحمي هي األكرث شيوًعا، حيث تظهر لدى 

حوايل 1/3 األطفال املُطعمني. ُيكن أن يحدث رد فعل موضعي عابر يف املنطقة التي تم تلقي اللقاح فيها 

ويظهر يف شكل تورم واحمرار وأمل. تحدث هذه اآلثار بصفة عامة خالل 48 ساعة من التطعيم. تتزايد ردود 

الفعل املوضعية مع عدد الجرعات املُتلقاة: حوايل 40% من األطفال يحدث لهم تورم وأمل يف الذراع عند 

الجرعة الرابعة من اللقاح، التي يتم تلقيها يف سن 5-6 أعوام.
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الكزازية         املطثية  تنتجه بكرتيا  للغاية يتسبب فيه ذيفان  "التيتانوس" هو مرض معدي خطري  الكزاز 

"Clostridium tetani". هذا املرض خطري ويُستهان به، ألن أبواغ هذه البكترييا يكن أن تعيش يف البيئة 

الخارجية أيًضا لسنوات عرب تلويث الغبار والرتبة ويكن أن تدخل الجسم البرشي من خالل جرح بسيط أو 

غري ظاهر مثل الجرح الناتج عن شوكة الورد. مبجرد اخرتاقها الجسم، ُيكن أن تتحول األبواغ إىل أشكال نباتية 

تنتج الذيفان. ال تنترش البكرتيا يف األنسجة لكن ذيفان التيتانوس يصل إىل الجهاز العصبي املركزي عرب الدم 

واللمف، مام يتسبب يف حدوث انقباضات وتشنجات واسعة االنتشار. غالبًا ما يتطلب الكزاز “التيتانوس” 

فرتات عالج طويلة  يف املستشفيات، وأغلبهم يف أقسام اإلنعاش، وُيكن أن يُؤدي إىل الوفاة مبعدل حوايل 4 

حاالت من كل 10 حاالت إصابة.

عىل الرغم من أن املرض غري ُمعدي إال إنه شديد الفتك، لذلك منذ عام 1968 يف إيطاليا أصبح التطعيم 

الشامل إلزامًيا لألطفال حديثي الوالدة.

يف كل عام يُصاب يف إيطاليا حوايل 60 شخًصا؛ أغلبهم يكونوا أشخاص غري ُمطعمني أو حصلوا عىل تطعيم 

غري مكتمل، خاصة سيدات يتجاوز عمرهن 65 عاًما، نظرًا ألن التطعيم ضد مرض الكزاز "التيتانوس" قد أصبح 

إلزاميًا يف إيطاليا عىل كافة املواليد الجدد بدًءا من عام 1968.

يف ذلك الحني كان التطعيم إلزاميًا فقط للعساكر وبعض الفئات املهنية الخطرية، عىل سبيل املثال العامل 

الزراعيني، خاصًة الرجال. عقب إدخال التطعيم انخفضت حاالت اإلصابة بالكزاز "التيتانوس" الوليدي بشكل 

كبري، وهو شكل محدد من الكزاز "التيتانوس" يُصاب به املواليد من األمهات غري املُطعامت، والذين ال 

يحصلون عىل الحامية املُقدمة من األجسام املضادة لألم يف األشهر األويل من الحياة، وهو ُمالحظ اآلن بصفة 

حرصية يف الدول النامية.

فعالية التطعيم ضد الكزاز "التيتانوس" مرتفعة للغاية: يتم حامية حوايل 100% من األشخاص املُطعمني 

من املرض.

بالنسبة لهذا اللقاح، يُنصح بإعادة التطعيم كل 10 أعوام.

الكزاز "التيتانوس"

الكزاز "التياتانوس" ليس

ُمعدًيا لكنه شديد الفتك!

اللقاح

كام هو الحال يف الخناق "الديفرتيا"، يتألف لقاح الكزاز "التيتانوس" أيًضا من ذيفان التيتانوس املُعطل 

املُعالج بطريقة تفقده سميته، لكن مع الحفاظ عىل القدرة عىل تحفيز إنتاج أجسام مضادة واقية. 

إن تقويم التطعيامت السارية ينطوي عىل تلقي 3 جرعات يف الشهر الثالث والشهر الخامس والشهر 

الحادي عرش من العمر مع اللقاح املُجمع سدايس التكافؤ. يتم تلقي جرعة إعادة التطعيم يف سن 6-5 

أعوام وجرعة أخرى يف سن 13-14 عاًما، أيًضا يف اللقاحات املُجمعة )أنظر "اللقاحات املُجمعة"، صفحة 5(.

اآلثار الجانبية

إن اللقاح جيد التحمل ومعظم ردود الفعل تكون طفيفة. إن الحمي هي الحدث األكرث شيوًعا حيث تظهر 

لدى حوايل 1/3 األطفال املُطعمني. ُيكن أن يحدث رد فعل موضعي عابر يف الذراع الذي تم تلقي اللقاح فيه 

ويظهر يف شكل تورم واحمرار وأمل. تحدث هذه اآلثار بصفة عامة خالل 48 ساعة من التطعيم. تتزايد ردود الفعل 

املوضعية مع عدد الجرعات املُتلقاة، حوايل 40% من األطفال يحدث لهم تورم وأمل يف الذراع عند الجرعة الرابعة 

من اللقاح، التي يتم تلقيها يف سن 5-6 أعوام.
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التهاب الكبد من النوع ب هو مرض فريويس ُمعدي يُصيب الكبد. يتم شفاء 85-90% من أشكال العدوى 

بفريوس ب تلقائيًا وبشكل كامل نظرًا ألن الجسم يتمكن من الدفاع عن نفسه بفعالية. لكن يظهر لدى 

جزء من األشخاص املُصابني بالعدوى أعراض مثل الضعف والغثيان والقيء والحمى والريقان )اصفرار 

لون البرشة والعينني( أو يتطور لديهم عدوى مستمرة ُيكن أن تؤدي إىل تليف الكبد وأورام الكبد. عند 

اإلصابة بالعدوى ُيكن أن تتحول إىل حامل مزمن للفريوس أيًضا دون ظهور أعراض. تتوقف خصائص 

تطور املرض عىل سن اإلصابة بالعدوى: يف األشخاص البالغني تتحول 10% من حاالت اإلصابة إىل أمراض 

مزمنة، يف سن حديثي الوالدة تطور 90% من الحاالت أشكااًل مزمنة للمرض، ويف األطفال من سن 1 حتى 

4 أعوام يحدث هذا األمر يف 50% من الحاالت. يوت حوايل 25% من األشخاص الذين أُصيبوا بالفريوس 

يف سن الطفولة بسبب مضاعفاته مثل تليف الكبد، قصور الكبد وأورام الكبد.

ينتقل فريوس التهاب الكبد من النوع ب عرب الدم والسوائل الحيوية )لنب األم، السائل املنوي، اإلفرازات 

املهبلية( لألشخاص املصابني، الذين يعانون من املرض أو الحاملني املزمنني للفريوس. يكن أن يخرتق 

الفريوس الجسم أيًضا من خالل إصابات صغرية جًدا يف الجلد أو األغشية املخاطية من خالل استخدام 

أغراض ُملوثة بالفريوس مثل فرش األسنان واملقص وماكينات الحالقة. ثبت أن األشخاص الذين يعيشون 

مع شخص مريض أو مع حامل للفريوس املزمن ُمعرضون لخطر العدوى. األطفال الذين يُولدون ألم حاملة 

للفريوس املزمن لديهم احتاملية عالية لإلصابة بالعدوى، ولهذا السبب يتم إعطائهم أول جرعة من اللقاح 

يف املستشفى يف يوم الوالدة. أدى التطعيم، الذي أصبح إلزاميًا يف إيطاليا بدًءا من عام 1991، إىل انخفاض 

كبري يف حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد من النوع ب خاصًة لدى األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 

عاًما و24 عاًما ومن املتوقع انخفاض حاالت اإلصابة بأورام الكبد يف املستقبل.

لقاح التهاب الكبد من النوع ب عايل الفعالية، خاصًة لدى األطفال.

التهاب الكبد من النوع ب
اللقاح

يحتوي لقاح التهاب الكبد من النوع ب عىل جزء واحد فقط من الفريوس، وهو الجزء الخارجي غري القادر 

عىل نقل املرض لكنه كافيًا من أجل تحفيز الجسم عىل إنتاج دفاعات سليمة. إن اللقاح عايل الفعالية، 

خاصًة لدى األطفال، الذين يتم حاميتهم تقريًبا يف كافة الحاالت )بنسبة تصل إىل %98(.

يتم تناول اللقاح بصفة عامة يف اللقاح املُجمع  سدايس التكافؤ )أنظر صفحة 5(.

اآلثار الجانبية

إن اللقاح جيد التحمل. ُيكن أن يظهر يف موضع تلقي اللقاح شعور باألمل واحمرار وتورم وعادًة ما يكون األمر 

طفيف ويختفي يف غضون أيام قليلة. ُيكن أن يحدث بصفة نادرة ما ييل: حمى غري مرتفعة وصداع وغثيان 

ودوار وأالم العضالت واملفاصل بدرجة معتدلة وملدة قصرية. كام يندر للغاية يف الفتيان والبالغني اإلبالغ عن 

التهاب األعصاب املحيطية، األمر الذي يظهر يف شكل اضطرابات يف اإلحساس والحركة.

إذا أُصيب أحد حديثي الوالدة بفريوس الكبد من النوع 

ب سوف يصبح املرض مزمًنا يف أغلب الحاالت، األمر الذي 

يؤدي إىل اإلصابة بأمراض غالًبا ما تكون مميتة.
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السعال الدييك هو مرض ُمعدي للغاية تتسبب فيه بكرتيا البورديتيلة الشاهوقية، التي تنتقل 

عرب الهواء من خلل رذاذ اللعاب املتطاير مع السعال أو العطس أو حتى أثناء الكلم. يظهر 

السعال الدييك يف البداية يف صورة سعال خفيف وإفرازات أنفية وحمى ملدة أسبوع أو أسبوعني 

يف بعض األحيان. الحًقا تزداد حدة السعال الذي يظهر يف شكل "اضطرابات" حقيقية وفعلية 

يتبعها أحيانًا القيء؛ تستمر هذه املرحلة ملدة 4 أسابيع تقريبًا. تليها مرحلة النقاهة، التي تصبح 

فيها نوبات السعال أقل حدة وأقل تكراًرا بصفة تدريجية. عموًما يتم الشفاء من  مرض السعال 

الدييك دون أي عواقب. لكن من املمكن أن يتضاعف األمر إىل التهاب األذن والتهاب الحنجرة 

وااللتهاب الرئوي والتشنجات وترضر الدماغ. ُيكن أن يكون املرض شديد الخطورة يف السنة 

األوىل من العمر: كثريًا ما يظهر املرض لدى حديثي الوالدة والرضع مصحوبًا بأزمات انقطاع 

تنفس )اختناق( فعلية، األمر الذي يجربهم عىل البقاء للعالج يف املستشفى. يف هذا العمر ُيكن 

أن يكون مصحوبًا مبضاعفات مع اضطرابات دماغية أو تنفسية، التي ُيكن أن تتسبب يف أرضار 

دامئة، تصل إىل الوفاة. يُعد السعال الدييك خطريًا بصفة خاصة يف السنة األوىل من العمر.

عىل عكس أمراض معدية أخرى، فإن املناعة املمنوحة بالسعال الدييك ليست مطلقة لكنها تتناقص مع 

مرور الوقت، وقد تتم اإلصابة مجدًدا بالسعال الدييك يف األشخاص البالغني. يف البالغني يكون املرض أقل 

حدة، لكنه يدوم لفرتة طويلة. هذه األشكال "الضعيفة" ال يتم التعرف عليها غالًبا وُيكن أن تصيب 

األطفال األصغر سًنا بالعدوى بسهولة: غالًبا ما تكون األم هي مصدر العدوى. بعد انتشار التطعيم، 

انخفض عدد حاالت اإلصابة بشكل كبري يف كافة أنحاء إيطاليا.

السعال الدييك

إن انتشار التطعيامت وانتظامها يكننا من حامية 

حديثي الوالدة.

اللقاح

يُستخدم اللقاح املُسمى باللقاح الالخلوي منذ عدة أعوام، ويتكون فقط من بعض "األجزاء" الصغرية 

للبكرتيا عالية التنقية وهو أقل تفاعلية مقارنًة باللقاح القديم. ال يتوفر حالًيا لقاح ضد السعال الدييك 

مبفرده لذلك يتم تناوله مع لقاحات أخرى يف تركيبات مختلفة )أنظر صفحة 3(. يُوىص بشدة بالتطعيم 

ضد السعال الدييك بدًءا من عمر شهرين، من أجل ضامن حامية الطفل يف الفرتة التي ُيكن أن يكون 

املرض خطريًا فيها؛ وتظل األشهر األوىل من العمر محفوفة بالخطر عىل أية حال، ولذلك من الهام ضامن 

املناعة الجامعية عرب رفع مستوى الغطاء التطعيمي يف كافة الرشائح العمرية )أنظر "املزايا"، صفحة 2(.

عالوًة، عىل ذلك، من أجل حامية األطفال األصغر سًنا الذين مل يتم تطعيمهم بعد أو الذين يجري تطعيمهم، 

يُوىص بتطعيم السيدات الحوامل؛ وتكون الفرتة املثالية للتطعيم بني األسبوع الـ27 واألسبوع الـ32 من 

الحمل، بغرض ضامن أقىص درجة النتقال األجسام املضادة الخاصة باألم عرب املشيمة. إن الدفاعات املنتقلة 

من األم، املُطعمة منذ الصغر أو التي أُصيبت يف السابق بالسعال الدييك، ال تكون كافية يف الواقع من 

أجل حامية املولود. يتمتع حوايل 85% من األفراد املُطعمني بحامية جيدة من املرض، خاصًة يف األشكال 

األكرث خطورة. بعد الثالث جرعات املُقررة يف اإلثنى عرش شهرًا األوىل من العمر، تستمر الحامية عىل 

األقل حتى عمر 5 أعوام.
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السعال الدييك 

يُوىص حاليًا بإعادة تلقي التطعيم يف سن 5-6 أعوام ويف سن 13-14، وأيًضا بإعادة التطعيم كل عرشة 

أعوام لدى األشخاص البالغني )بجانب الكزاز "التيتانوس" والخناق "الديفرتيا"(، مع اعتزام تقييد حركة 

ميكروب السعال الدييك يف البيئة بأقىص درجة وحامية حديثي الوالدة.

اآلثار الجانبية

يتعلق األمر عامًة بردود فعل طفيفة وقصرية املدى. ُيكن أن يظهر يف موضع تلقي التطعيم شعور باألمل 

واحمرار وتورم خالل 48/24 ساعة. تتزايد ردود الفعل املوضعية مع زيادة عدد الجرعات املُتلقاة. يتعرض حوايل 

40% من األطفال للتورم أو الشعور بأمل يف الذراع عند تناول الجرعة الرابعة من اللقاح ثاليث/رباعي التكافؤ 

عند عمر 5-6 أعوام. يف أول يومني بعد تناول اللقاح، ُيكن أن تظهر حاالت حمى أو حدة يف الطباع أو نُعاس.

يندر للغاية حدوث ردود فعل أكرث خطورة مثل حاالت مشابهة لالنهيار والبكاء املستمر والحمي املرتفعة 

للغاية، الذين ال ينتج عنهم أي مضاعفات عىل أية حال. ُيكن أيًضا إعطاء لقاح السعال الدييك لألطفال الذين 

يعانون من مشكالت عصبية، بعد تقييم الطبيب، برشط أن تكون هذه االضطرابات مستقرة.

املستدمية النزلية من النوع ب )الهيموفيليوس اإلنفلونزا من النوع ب( هي بكترييا  تتواجد عادًة يف الحلق 

أو األنف، حيث ال تتسبب يف أي إعياء، وتنتقل من شخص ألخر عرب الهواء. يتعرض كافة األطفال تقريبًا إن 

عاجاًل أو آجاًل إىل املستدمية النزلية وعادًة ال يتسبب هذا التعرض يف أي أرضار، لكنه يف بعض األحيان يف 

الخمس سنوات األوىل من العمر وبصفة خاصة يف أول عامني، ُيكن أن تسبب أمراًضا شديدة الخطورة.

يُعد التهاب السحايا املرض األكرث شيوًعا بني هذه األمراض، والذي ال يزال قاتاًل حتى وقتنا الحايل وُيكن 

أن يتسبب يف أرضار خطرية ودامئة مثل الرصع والصمم والعمى والشلل والتأخر العقيل. يف أحيان أخرى 

تُصيب املستدمية النزلية الحلق وقد تسبب التهابًا شديًدا )التهاب لسان املزمار( لدرجة قد تعرض املصاب 

لخطر املوت نتيجة لالختناق، أو ُيكن أن تُصيب الرئة أو القلب أو العظام مام يؤدي إىل اإلصابة بأمراض 

خطرية مثل االلتهاب القصبي الرئوي والتهاب التامور؛ وإذا وصلت البكرتيا إىل الدم، يكنها التأثري عىل 

الجسم بأكمله )اإلنتان(.

يكن أن يُصاب كافة األطفال بأشكال خطرية من املستدمية النزلية، لكن يتعرض بعضهم لخطر أكرب: 

األطفال الذين يعانون من نقص املناعة، من األمراض أو األدوية؛  ••

األطفال الذين ليس لديهم طحال أو الذين لديهم طحال غري عامل؛  ••

األطفال املصابني بإبيضاض الدم "اللوكيميا" أو أورام أخرى، أو املصابني بأمراض خلقية أخرى؛  ••

األطفال الذين يعيشون يف أرس كبرية وأولئك الذين يرتادون الحضانات، بسبب احتكاكهم املتكرر   ••

بأطفال أخرين.

انخفضت حاالت اإلصابة مبرض خطري ناتج املستدمية النزلية من النوع ب بشدة يف كافة أنحاء إيطاليا 

بعد إدخال التطعيم يف النصف الثاين من التسعينات، واختفت حاالت اإلصابة بالتهاب السحايا الناتج 

عن املستدمية النزلية من النوع ب يف األطفال من الناحية العملية؛ الحاالت القليلة التي ال تزال تحدث 

تُصيب األفراد الذين مل يتم تطعيمهم.

)HIB( املستدمية النزلية من النوع ب

قد تتسبب املستدمية النزلية من النوع ب لدى األطفال يف اإلصابة بأمراض بالغة 

الخطورة، ومن بينها التهاب السحايا. التطعيامت يف مرحلة الطفولة واملراهقة   | 16



الحصبة من األمراض الفريوسية األكرث نقًل للعدوى وكذلك أحد املسببات األكرث شيوًعا للمرض، وأيًضا 

املوت لدى األطفال يف كافة أنحاء العامل. تنتقل الحصبة عرب الهواء من خالل إفرازات األنف والفم والحلق 

وتظهر يف شكل حمى عالية وسعال مستمر وإفرازات أنفية والتهاب امللتحمة وظهور بقع وردية عىل الجلد 

)الطفح(. يف حوايل 30٪ من الحاالت، ُيكن أن تحدث مضاعفات تتطلب العالج يف املستشفى مع شيوع 

هذه الحاالت بشكل أكرب يف األطفال الصغار للغاية والبالغني. من املضاعفات الرئيسية اإلسهال والتهاب 

األذن وااللتهاب الرئوي والتشنجات وقلة الصفيحات )انخفاض حاد يف عدد الصفائح الدموية مع حدوث 

نزيف( والتهاب القرنية )الذي قد يلحق أرضاًرا بالرؤية( والتهاب الدماغ. يف حاالت أكرث ندرة  قد تسبب 

الحصبة التهاب الدماغ الشامل املصلب تحت الحاد )PESS(، وهو مرض ُيكن أن يؤدى عىل املدى البعيد 

إىل حدوث رضر خطري يف الدماغ وال ُيكن عالجه. لقد اختفى التهاب الدماغ الشامل املصلب تحت الحاد 

تقريبًا يف البلدان التي انترش فيها التطعيم منذ فرتة من الوقت.

ال توجد علجات للحصبة، باستثناء األدوية التي لها أعراض، ويتم تنفيذ الوقاية من خلل التطعيم يف 

كافة أنحاء العامل منذ عدة سنوات بنتائج هامة.

نظرًا ألن األمر يتعلق مبرض شديد العدوى، يجب مواصلة جهود التطعيم وتكثيفها، ألنه من أجل تجنب 

حاالت التفيش يلزم تطعيم أكرث من 95% من السكان بجرعتني. يكفي أن تنخفض هذه النسبة مبقدار 

قليل أيًضا حتى نشهد ظهور حاالت تفيش وبائية جديدة.

الحصبة 

تصل نسبة الحامية من الحصبة إىل %99

لدى األشخاص املُطعمني!

)HIB( املستدمية النزلية من النوع ب

إن فعالية التطعيم ضد املستدمية النزلية مرتفعة للغاية، وتعادل حوايل %99.  

إن حاالت قليلة للغاية من التهاب السحايا الناتج عن املستدمية النزلية من النوع ب تُصيب األطفال 

غري املُطعمني. 

اللقاح

يُعد اللقاح الوسيلة الوحيدة للوقاية من أخطر أشكال العدوى الناتجة عن املستدمية النزلية. 

التطعيم ُموىص به ومجاين لكافة األطفال حتى سن 5 أعوام ولكافة األشخاص املُعرضني لخطر كبري بسبب 

أمراض أو ظروف ما. يوجد أيًضا اللقاح أحادي التكافؤ، لكن عادًة ما يُستخدم للمواليد الجدد اللقاح 

املُجمع سدايس التكافؤ )أنظر "اللقاحات املُجمعة"، صفحة 5(.

اآلثار الجانبية

إن اللقاح جيد التحمل لدى األطفال ومعظم ردود الفعل تكون نادرة وطفيفة. يف بعض األحيان ُيكن أن 

يحدث احمرار أو تورم أو أمل يف موضع تلقي التطعيم. من اآلثار الشائعة األخرى الحمى، عادة ال تكون عالية، 

أو حدة يف الطباع أو النعاس أو القيء أو اإلسهال، عادًة يف الـ48 ساعة األوىل بعد التطعيم.
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الحصبة

يف أي دولة متقدمة، ال تتمثل املشكلة يف توفر اللقاح أو عدم كفاية املرافق الصحة، بل أنها مشكلة 

ذات طابع اجتامعي وثقايف، نظرًا لزيادة عدد العائالت التي ترفض التطعيم وتستهني مبخاطر املضاعفات 

املحتملة؛ عىل هذا النحو يعاود مرض الحصبة الظهور مجدًدا أيًضا يف الدول املتقدمة، مبا يف ذلك الدول 

التي كانت قد اقرتبت من القضاء عليه. 

اللقاح

يحتوي لقاح الحصبة عىل الفريوس الحي املُوهن، أي الذي تم إضعافه، لكنه ال يزال قادًرا عىل تحفيز 

الدفاعات ضد العدوى. يُستخدم عادًة اللقاح املُجمع ثليث التكافؤ "MPR"، ضد الحصبة-النكاف-الحصبة 

األملانية أو رباعي التكافؤ "MPRV" ضد الحصبة-النكاف-الحصبة األملانية-جدري املاء )أنظر "اللقاحات 

املُجمعة"، صفحة 5(.

يتم إعطاء تطعيم "MPR" أو "MPRV" إىل كافة األطفال بني سن 12 و15 شهًرا )الجرعة األوىل( ويف 

عمر 5-6 أعوام )الجرعة الثانية(.

تبلغ نسبة الحامية من الحصبة املتحصل عليها بعد الجرعة األوىل حوايل 59% وتصل إىل 99% مع الجرعة 

الثانية. ُيكن أن يحمي التطعيم الذي يتم تلقيه بعد 27 ساعة من التعرض لحالة مريضة من العدوى أو 

ُيكن أن يجعل املرض أقل حدة. يكن إجراء التطعيم يف أي عمر: التطعيم مجاين ويُوىص به أيًضا للمراهقني 

والبالغني الذين مل يسبق تطعيمهم، وكذلك السيدات البالغات سن اإلنجاب.

اآلثار الجانبية

عادًة ما يكون اللقاح جيد التحمل، واآلثار الجانبية األكرث شيوًعا هي االحمرار والتورم  يف موضع تلقي 

التطعيم، ورسيًعا ما تختفي هذه األعراض عىل أية حال. ُيكن أن تظهر حمى خفيفة أو أعراض بسيطة 

أخرى ترتبط بأمراض مثل الطفح وتورم الغدد النكافية بعد 5-14 يوًما من تلقي التطعيم. من النادر للغاية 

ظهور تشنجات حرارية، وهي أكرث شيوًعا للغاية يف حالة املرض. بعد 1-3 أسابيع من تلقي التطعيم، ُيكن 

أن تظهر بشكل نادر لدى األطفال وبشكل أكرب لدى السيدات املراهقات والبالغات آالم املفاصل التي 

تُشفى بعد فرتة قصرية. ومن األكرث نُدرة حدوث انخفاًضا مؤقتًا يف الصفائح الدموية )قلة الصفيحات( 

يف الشهرين الالحقني لتلقي التطعيم، ويزداد معدل شيوع هذه املضاعفة بقيمة عرشة مرات بعد املرض 

الطبيعي. ثبت علمًيا أن لقاح الحصبةـ النكاف ـ الحصبة األملانية )MPR( ال يسبب أو يحفز أو يساهم 

بأي شكل من األشكال يف ظهور متلزمات طيف التوحد.
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النكاف الوبايئ، املعروف عموًما باسم "التهاب الغدد النكافية"، يظهر عادًة مصحوبًا بتضخم مؤمل للغدة 

اللعابية الواقعة أمام وأسفل األذن )الغدة النكافية(. قد تتضخم إحدى أو كال الغدتني النكافيتني، وأيًضا 

الغدد اللعابية األخرى، مع الشعور بأمل عند املضغ والبلع. غالبًا ما يكون املرض مصحوبًا بصداع وأمل يف 

البطن وحمى. ينترش فريوس النكاف عرب رذاذ اللعاب املُصاب بالعدوى أو عرب االتصال املبارش مع مادة 

ملوثة باللعاب ذاته؛ ينتقل املرض فقط من شخص ألخر.

كلام ارتفع عدد األشخاص غري املحميني، ارتفع خطر حدوث حاالت تفيش.

يكمن  سبب اعتامد التطعيم ضد النكاف الوبايئ يف معدل تكرار املضاعفات املتصلة باملرض. يف الواقع 

غالبًا ما يتأثر الجهاز العصبي املركزي، فمن الشائع اإلصابة بالتهاب البنكرياس، وُيكن حدوث صمم 

دائم، وإذا تم التعرض للعدوى لدى الذكور بعد سن البلوغ، تكون 20-50% من الحاالت ُعرضة لإلصابة 

بالتهاب الخصية )التهاب للخصية قد يؤدي إىل العقم(، ويف حاالت أكرث نُدرة قد تتأثر املبايض لدى النساء.

كام هو الحال دامئا، يرتبط خطر اإلصابة باملرض بإمكانية انتشار الفريوس بني السكان: كلام زاد عدد 

األشخاص غري املحميني، كلام كان من األسهل حدوث حاالت تفيش.

النكاف 
اللقاح

يحتوي لقاح النكاف عىل الفريوس الحي املُوهن، أي الذي تم إضعافه، لكنه ال يزال قادًرا عىل تحفيز 

الدفاعات ضد العدوى. يُستخدم اللقاح املُجمع ثاليث التكافؤ "MPR"، ضد الحصبة-النكاف-الحصبة 

األملانية أو رباعي التكافؤ "MPRV" ضد الحصبة-النكاف-الحصبة األملانية-جدري املاء )أنظر “اللقاحات 

املُجمعة”، صفحة 5(. يتم إعطاء تطعيم "MPR" أو "MPRV" إىل كافة األطفال بني سن 12 و15 شهًرا 

)الجرعة األوىل( ويف عمر 5-6 أعوام )الجرعة الثانية(. الحامية من النكاف ليست مرتفعة مثل الحصبة 

والحصبة األملانية، لكن يف الدول التي ينترش فيها التطعيم عىل نطاق واسع يقل املرض بشكل ملحوظ.

يُوىص بالتطعيم يف أي عمر.

اآلثار الجانبية

عادًة ما يكون اللقاح جيد التحمل، واآلثار الجانبية األكرث شيوًعا هي االحمرار والتورم  يف موضع تلقي 

التطعيم، ورسيًعا ما تختفي هذه األعراض عىل أية حال. ُيكن أن تظهر حمى خفيفة أو أعراض أخرى 

ترتبط بأمراض مثل الطفح وتورم الغدد النكافية بعد 5-14 يوًما من تلقي التطعيم. من النادر للغاية 

ظهور تشنجات حرارية، وهي أكرث شيوًعا يف حالة املرض. بعد 1-3 أسابيع من تلقي التطعيم، ُيكن أن 

تظهر بشكل نادر للغاية لدى األطفال وبشكل أكرب لدى السيدات املراهقات والبالغات آالم املفاصل التي 

تُشفى بعد فرتة قصرية. ومن األكرث نُدرة حدوث انخفاًضا مؤقتًا يف الصفائح الدموية )قلة الصفيحات( يف 

الشهرين الالحقني لتلقي التطعيم، ويزداد معدل شيوع هذه املضاعفة بقيمة عرشة مرات إذا مرض الفرد 

بشكل طبيعي. ثبت علمياً أن لقاح الحصبةـ النكاف ـ الحصبة األملانية )MPR( ال يسبب أو يحفز أو 

يساهم بأي شكل من األشكال يف ظهور متلزمات طيف التوحد.
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الحصبة األملانية هي مرض ُمعدي مصحوب بطفح جلدي وتتسبب فيه فريوس الُحمرياء، وتنتقل الحصبة 

من الفرد املُصاب بالعدوى إىل الفرد الصحيح املُعرض للعدوى من خالل رذاذ اللعاب املتطاير مع السعال 

أو العطس أو حتى أثناء الكلم. إن الفريوس قادر عىل املرور عرب املشيمة، وبالتايل ُيكن للمرأة املُعرضة 

للعدوى التي تُصاب بالحصبة األملانية أثناء الحمل نقل العدوى إىل االبن. تم إدخال التطعيم من أجل 

حامية حديثي الوالدة الذين مل يتم تطعيمهم بعد ومن أجل القضاء عىل الحصبة األملانية الخلقية: يف 

حالة اإلصابة بالحصبة األملانية أثناء فرتة الحمل، خاصًة يف األسابيع األوىل، قد يؤدي األمر إىل اإلجهاض 

التلقايئ أو املوت داخل الرحم أو تشوهات خطرية للجنني؛ التي قد تظهر يف الطفل حديث الوالدة يف 

شكل عيوب يف الرؤية والصمم وتشوهات القلب والتأخر العقيل.

 

من أجل التحقق مام إذا كنت محمًيا من الحصبة األملانية يكفي سحب عينة بسيطة من الدم )اختبار 

التطعيم ضد الحصبة األملانية "rubeo-test"(، وهو إختبار تُوىص به كافة النساء قبل الحمل؛ ويتوفر 

االختبار مجانًا مبوجب قانون حامية األمومة. يف وقت ما كان التطعيم يُقدم فقط لألطفال اإلناث والسيدات 

غري املحميات البالغات سن اإلنجاب، لكن االسرتاتيجية مل تكن فعالة نظرًا ألن الفريوس ظل موجوًدا لدى 

الذكور ويف الوقت ذاته مل يكن باإلمكان تطعيم 100% من السيدات املُعرضات لإلصابة. تكمن اإلسرتاتيجية 

الفعالة الوحيدة يف تطعيم 95% عىل األقل من األطفال، الذكور واإلناث، بحيث يتم القضاء بشكل كامل 

عىل انتشار الفريوس بني السكان. مل يتم تحقيق هذا الهدف حتى اآلن ومثلام هو الحال مع الحصبة، ال 

تزال الحصبة األملانية متواجدة عىل املستوى األورويب. ليس من السهل دامئًا تشخيص الحصبة األملانية، 

حيث أن املرض يف أغلب الحاالت يكون خفيًفا للغاية لدرجة ال تسمح مبالحظته يف الواقع. يف بعض األحيان 

تظهر الحصبة األملانية مصحوبة بحمى بسيطة وتضخم عام يف الغدد، بصفة خاصة تلك املوجودة يف العنق 

ومؤخر العنق، مع ظهور بقع وردية عىل الجلد ملدة قصرية. من الرضوري إجراء فحًصا للدم من أجل 

التأكد من اإلصابة بالحصبة األملانية، نظرًا ألن نفس األعراض ُيكن أن تكون ناتجة عن فريوسات أخرى.

الحصبة األملانية 

اللقاح

يحتوي لقاح الحصبة األملانية عىل الفريوس الحي املُوهن، أي الذي تم إضعافه، لكنه ال يزال قادًرا عىل 

تحفيز الدفاعات ضد العدوى. ال يوجد لقاح فردي ويُستخدم اللقاح املُجمع ثاليث التكافؤ "MPR"، ضد 

الحصبة-النكاف-الحصبة األملانية أو رباعي التكافؤ "MPRV" ضد الحصبة-النكاف-الحصبة األملانية-جدري 

املاء )أنظر "اللقاحات املُجمعة"، صفحة 5(. يتم إعطاء تطعيم "MPR" أو "MPRV" إىل كافة األطفال 

بني سن 12 و15 شهرًا )الجرعة األوىل( ويف عمر 5-6 أعوام )الجرعة الثانية(.

إن لقاح الحصبة األملانية هو لقاح عايل الفعالية ويضمن حامية طويلة املدى بنسبة %100-95.

ُيكن إجراء التطعيم يف أي عمر.

اآلثار الجانبية

عادًة ما يكون اللقاح جيد التحمل، واآلثار الجانبية األكرث شيوًعا هي االحمرار والتورم  يف موضع تلقي 

التطعيم، ورسيًعا ما تختفي هذه األعراض عىل أية حال. ُيكن أن تظهر حمى أو أعراض أخرى ترتبط 

بأمراض مثل الطفح وتورم الغدد النكافية بعد 5-14 يوًما من تلقي التطعيم. من النادر للغاية ظهور 

تشنجات حرارية. بعد 1-3 أسابيع من تلقي التطعيم، ُيكن أن تظهر بشكل نادر للغاية لدى األطفال 

وبشكل أكرب لدى السيدات املراهقات والبالغات آالم املفاصل التي تُشفى بعد فرتة قصرية. ومن األكرث 

نُدرة حدوث انخفاًضا مؤقتًا يف الصفائح الدموية )قلة الصفيحات( يف الشهرين الالحقني لتلقي التطعيم، 

ويزداد معدل شيوع هذه املضاعفة بقيمة عرشة مرات إذا مرض الفرد بشكل طبيعي. ثبت علمياً أن 

لقاح الحصبةـ النكاف ـ الحصبة األملانية )MPR( ال يسبب أو يحفز أو يساهم بأي شكل من األشكال 

يف ظهور متلزمات طيف التوحد.

95% من األطفال عىل األقل!تكمن الطريقة الوحيدة لتجنب حاالت التفيش يف تطعيم 
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 ،"Varicella zoster" جدري املاء هو مرض معدي شديد العدوى يسببه فريوس جدري املاء النطاقي

ويظهر من خالل ظهور بقع وردية مسببة للحكة عىل الجلد ورسيًعا ما تتحول إىل بثور، ثم إىل بثور 

متقيحة وأخريًا تتحول إىل قشور تتساقط فيام بعد.

ُيكن أن ينتقل الفريوس من الشخص املريض عرب الرذاذ املتطاير عند التنفس والكلم أو من خلل السائل 

املوجود داخل البثور، عرب امللمسة املبارشة أو عرب االنتشار يف الهواء؛ ُيكن أن يحدث هذا قبل يومني 

تقريبًا من ظهور البثور وحتى ظهور القشور.

أثناء الحمل، يكن أن ينتقل الفريوس إىل الجنني من خلل املشيمة مام يتسبب يف متلزمة الحامق الخلقية.

بينام إذا أُصيبت األم باملرض يف الفرتة بني خمسة أيام قبل الوالدة إىل يومني بعد الوالدة ُيكن أن يُصاب 

الطفل حديث الوالدة بشكل خطري من مرض جدري املاء، الذي ُيكن أن تصل احتاملية تسببه يف املوت 

إىل 30%. يكن أن يكون املرض مصحوبًا بالحمى واإلعياء.

ُيكن أن يكون املرض خطريًا بصفة خاصة إذا أصاب أشخاًصا لديهم تثبيط مناعي نظرًا ألنه قد يؤدي إىل 

اإلصابة بالتهاب رئوي وأمراض خطرية أخرى. إن التهاب املخيخ هو األكرث شيوًعا بني املضاعفات العصبية 

النادرة حيث يتسبب يف اضطراب االتزان، لكنه يختفي عادًة دون إلحاق أي أرضار.

بعد الشفاء، ال يتم إزالة الفريوس من الجسم املُصاب بالعدوى ويظل الفريوس كامًنا عىل مستوى هياكل 

عصبية محددة طوال الحياة.

جدري املاء

اللقاح

يحتوي لقاح جدري املاء عىل الفريوس الحي املُوهن، أي الذي تم إضعافه، لكنه ال يزال قادًرا عىل تحفيز 

الدفاعات ضد العدوى.

يتم تلقي اللقاح بدًءا من عمر 12 شهًرا.

يُنصح بتلقي جرعتني من اللقاح: الجرعة األوىل بني عمر 12 و15 شهرًا، والجرعة الثانية يف عمر 5-6 أعوام.

تصل نسبة الحامية املتحصل عليها بعد تلقي الجرعة الثانية %99.

التطعيم الذي يتم تلقيه خالل 72 ساعة )أو 5 أيام بحد أقىص( من التعرض للمرض ُيكن أن يحمي من 

العدوى أو ُيكن أن يجعل املرض أقل حدة.

يتم بلوغ حامية بنسبة 99% من خالل تلقي جرعتني من اللقاح.

اللقاح )جرعتني يفصل بينهام شهر 1 عىل األقل بينهم( يُنصح به أيًضا لألفراد الذين لديهم عوامل خطورة، 

مثل األشخاص املُعرضني للمرض الذين يعيشون مع أشخاص مصابني بكبت مناعي حاد وللسيدات البالغات 

سن اإلنجاب الاليت مل يُصنب باملرض من قبل، من أجل تجنب اإلصابة بأي عدوى أثناء الحمل واألرضار 

التي تنجم عن ذلك عىل الطفل.

إن مسار املرض واملضاعفات التي يكن أن تظهر هي أكرث شيوًعا يف 

املراهقني والبالغني.

يف 10-20% من الحاالت يعود الفريوس للظهور بعد أعوام أو عقود، عادًة بعد 50 عاًما، ليفسح املجال 

أمام مرض القوباء النطاقية، املعروف باسم "الهربس النطاقي"، الذي يظهر مصحوبًا ببثور وقشور مشابهة 

لتلك الخاصة بجدري املاء لكنها تتواجد عادًة عىل طوال مسار عصبًا ما )يف أغلب الحاالت يف الصدر 

والرأس(، وقد تكون مصحوبة بأمل حاد. يكون مرض القوباء النطاقية أكرث تكراًرا إذا حدثت اإلصابة باملرض 

أثناء العام األول من العمر، ومن هنا تأيت أهمية تطعيم أول أبناء السيدات الحوامل.
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جدري املاء

اآلثار الجانبية

إن اللقاح املضاد لجدري املاء آمنا وجيد التحمل بصفة عامة. إن اآلثار الضارة األكرث شيوًعا هي اآلثار 

املوضعية )االحمرار والتورم والشعور بأمل يف موضع تلقي التطعيم( وتكون اآلثار خفيفة وتُعالج من تلقاء 

نفسها دون أي تداعيات. ُيكن أن تظهر حمى و/أو بعض البثور بعد 5-14 يوًما. إن احتاملية حدوث آثار 

جانبية شديدة نادرة للغاية. يرتبط تناول الجرعة األوىل من اللقاح املُجمع "MPRV" بزيادة محتملة يف 

خطر اإلصابة بتشنجات حرارية. لذلك، يف حالة وجود تاريخ مريض إيجايب قبل التطعيم لإلصابة بتشنجات 

حرارية سابقة لدى الشخص أو األقرباء من الدرجة األوىل، من املناسب استخدام اللقاحني بشكل منفصل 

)MPR+V(. عىل أية حال يتعلق األمر بردود فعل نادرة تحول دون استخدام اللقاح رباعي التكافؤ.

كام يُنصح بالتطعيم أيًضا للمراهقني والبالغني املُعرضني لإلصابة يف حال عدم وجود أي موانع، خاصة 

لألشخاص املعرضني لخطر أكرب لإلصابة بالعدوي نظًرا ألسباب مهنية )مثل طاقم العاملني باملدارس( أو 

نقل العدوى إىل أشخاص معرضني لخطر كبري لإلصابة مضاعفات خطرية )مثل العاملني بقطاع الصحة(.

ُيكن تلقي لقاح جدري املاء يف الرتكيبة رباعية التكافؤ "MPRV" )أنظر "اللقاحات املُجمعة"، صفحة 5( 

التي ينبغي تلقيها يف عمر 13-15 شهرًا ويف عمر 5-6 أعوام، لكنه يتوفر أيًضا برتكيبة فردية.

تنترش األمراض التي تسببها املكورات الرئوية يف العامل بأكمله.

املكورات الرؤية )Streptococcus pneumoniae( هي عائلة من امليكروبات التي يُعرف منها أكرث من 

90 منطًا مصليًا، لكن يكون جزء واحد فقط من هذه األمناط قادًرا عىل التسبب يف أشكال من العدوى 

املجتاحة التي ُيكن أن تصل إىل إلتهاب السحايا أو اإلنتان )انتشار البكرتيا يف الدم وغالبًا ما تكون له 

نتائج قاتلة(. يف البلدان األكرث فقرًا تبلغ هذه الظاهرة أبعاًدا مأساوية: حوايل مليون قتياًل كل عام. يكن أن 

تتغري األمناط املصلية للمكورات الرئوية التي تسبب هذه اإلصابات الخطرية بالعدوى يف املناطق الجغرافية 

املختلفة وُيكن أن تتغري مع مرور الوقت.

ُيكن أن تتواجد امليكروبات يف حلق ويف أنف الشخص دون التسبب يف أي إزعاج، أو ُيكن أن تتسبب يف 

اضطرابات غري خطرية لكن متكررة مثل التهاب األذن والتهاب الجيوب األنفية والتهاب الشعب الهوائية.

يف حال تكاثر الجراثيم يف أجزاء من الجسم ال تتواجد فيها الجراثيم عادًة، مثل الدم أو السائل الدماغي 

الشويك أو الرئتان، يظهر املرض بصورة خطرية، بأشكال تتمثل عىل التوايل يف اإلنتان والتهاب السحابا 

وااللتهاب الرئوي.

يحدث انتقال العدوى من خلل رذاذ اللعاب واملخاط املتطاير مع العطاس أو السعال أو عند الكلم 

ببساطة من جانب حاميل البكترييا. يف الواقع تحدث حاالت املرض بصفة خاصة يف فرتة الشتاء، عندما 

تكون متالزمات الربد واألناألنفلونزانزا شائعة. األطفال الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات وخاصًة أولئك 

الذين تقل أعامرهم عن سنتني، وكذلك كبار السن وأولئك الذين تكون دفاعاتهم املناعية ُمهددة، يكون 

لديهم احتاملية أكرب لإلصابة باملرض وتطوير أشكال خطرية منه. كام أن الذهاب إىل الحضانات واملدارس 

يُشكل عاماًل للخطورة. بعد تقديم التطعيم انخفضت حاالت التهاب السحايا لدى األطفال األقل من 5 

 "Emilia-Romagna" سنوات بشكل ملحوظ؛ حيث بلغت نسبة االنخفاض يف محافظة إميليا – رومانيا

عىل وجه الخصوص حوايل %60.

املكورات الرئوية
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تشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل ٪70

 من األشخاص األصحاء يحملون البكترييا!

املكورات الرئوية

اللقاح

هناك نوعان من لقاح املكورات الرئوية، وكالهام قائم عىل تحفيز االستجابة املناعية ضد متعدد السكاريد 

الذي يُشكل الكبسولة: لقاح متعدد السكاريد املُخصص لـ23 منطًا مصليًا واللقاحات املرُتافقة املُخصصة 

لـ 13منطًا مصليًا. إن اللقاحات املرتافقة، أو املتحدة مع بروتني من أجل تعزيز تأثريها، هي فعالة بالفعل 

بدًءا من عمر شهرين وتحمي من األمناط املصلية األكرث شيوًعا املتورطة يف الحاالت املرضية املنترشة. إن 

قدرتهم عىل الوقاية من األمراض املُعدية األكرث خطورة تصل إىل درجة حامية بنسبة 100% تقريًبا؛ 

بينام تكون الحامية من االلتهاب الرئوي والتهاب األذن أكرث انخفاًضا، لكن خواصهم تضمن حامية طويلة 

املدى )"الذاكرة املناعية"(.

إن اللقاح املُخصص لـ23 منطًا مصليًا ُمرصح به فقط لألطفال الذين تزيد أعامرهم عن عامني نظرًا ألنه 

عىل الرغم من حاميته من عدد أكرب من األمناط املصلية، إال أنه غري مرتافق وبالتايل غري قادر عىل تحفيز 

الدفاعات لدى األطفال األصغر سًنا. يتطلب هذا اللقاح إعادة تلقيه مرة أخرى بعد 3-5 أعوام وال يرتك 

ذاكرة مناعية ويُوصف فقط من أجل تعزيز الحامية لدى األشخاص املصابني بأمراض محددة تُزيد من 

خطر اإلصابة بعدوى خطرية من املكورات الرئوية.

يُوىص بالتطعيم ضد املكورات الرئوية من خلل اللقاح املرتافق ويُقدم باملجان لكافة املواليد الجدد بثلث 

جرعات يف السنة األوىل من العمر ولألشخاص مبختلف أعامرهم املُعرضني لخطر يُزيد من احتاملية اإلصابة 

مبضاعفات خطرية. منذ عام 2017، يُقدم اللقاح أيًضا إىل الفئات العمرية البالغة 65 عاًما.

اآلثار الجانبية

إن كل اللقاحان جيدا التحمل، لكن تظهر بعض االضطرابات مثل االحمرار والتورم والشعور بأمل يف موضع 

تلقي التطعيم، أو ُيكن أن يصبح الطفل أكرث حدة يف الطباع أو أكرث نعاًسا عن املعتاد. بينام من اآلثار 

األقل شيوًعا الحمى، التي تكون بالكاد مرتفعة، وكذلك الصداع أو الضعف. ُيكن أن تحدث تشنجات 

ناتجة عن الحمى يف حاالت نادرة للغاية.

بالنسبة للفئات املعرضة للخطر، يُستخدم كال اللقاحني بالرتتيب )اللقاح األول املُخصص لـ13 منطًا مصليًا 

ثم اللقاح املُخصص لـ23 منطًا مصليًا( لتوفري الحامية من عدد أكرب من املكورات الرئوية.
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ُيكن أن تتواجد املكورات السحائية )النيرسية السحائية( يف الحلق ويف األنف عند الكثري من األشخاص 

)بنسبة تصل إىل 30% من السكان( دون التسبب يف أي إزعاج لكنها تتمكن، يف بعض الحاالت، إىل 

الوصول إىل السحايا أو تتمكن من االنتشار يف كافة أنحاء الجسم مام يؤدي إىل اإلصابة بأمراض معدية 

بالغة الخطورة )التهاب السحابا أو اإلنتان( أو االلتهاب الرئوي والتهاب املفاصل والتهاب األذن والتهاب 

لسان املزمار يف حاالت أكرث ندرة. يتم انتقال العدوى من خلل الرذاذ املتناثر من أنف وفم األشخاص 

املُصابني بالعدوى أو الحاملني للمكورات. إن الفئة العمرية األكرث إصابة بشكل ُمطلق هي تلك التي تقل 

عن عمر 5 أعوام، يليها املراهقني والشباب البالغني حتى عمر 25 عاًما. يظهر التهاب السحايا مع حمى 

مرتفعة مفاجئة وصداع قوي وتيبس العنق والتشنجات والغثيان والقيء ورُهاب الضوء واضطرابات الوعي.

إذا تم التشخيص يف الوقت املناسب، تكون احتامليات العلج باستخدام املضاد الحيوي أفضل بكثري 

مقارنًة باملايض. عالوًة عىل ذلك، بالنسبة ملن يكون عىل اتصال وثيق مبريض ما، فإن تناول املضادات 

الحيوية املعنية يف وقت قصري ُيكن أن ينع أو يُوقف انتقال العدوى.

عىل الرغم من التقدم الطبي، إال أن املرض الناتج عن املكورات السحائية ال يزال ُيكنه حتى اليوم أن 

يكون له عواقب خطرية للغاية أيًضا أو قد يؤدي إىل املوت حتى )بنسبة 10-15% من الحاالت(. يف 

حالة البقاء عىل قيد الحياة بعد اإلصابة، ُيكن أن يكون للمرض مضاعفات مثل برت األطراف أو أجزاء من 

األطراف وأمراض الجهاز العصبي )الشلل أو التشنجات أو السكتة الدماغية( والصمم واضطرابات النطاق 

النفيس والعاطفي والتأخر العقيل.  نحن نعرف 13 ساللة من املكورات السحائية، لكن هناك خمسة 

سالالت فقط قادرات عىل التسبب يف األمراض املنترشة واألوبئة وهم )الساللة "A"، الساللة "B"، الساللة 

 )"C" والساللة "B" (. من بني هذه السالالت، هناك ساللتان )الساللة"Y" الساللة ،"W-135" الساللة ،"C"

هام املسؤولتان عن أغلب حاالت اإلصابة يف إيطاليا وأوروبا واألمريكتني، عىل الرغم من أن الحاالت الناتجة 

عن الساللة "Y" والساللة "W135" تشهد تزايًدا.

املكورات السحائية

اللقاح

يتم الحصول عىل لقاح املكورات الصحائية باستخدام أجزاء من البكترييا وبالتايل تكون البكترييا غري قادرة 

عىل التسبب يف املرض. تتوفر ثالثة أنواع من اللقاح وتُعطى جميعها عرب الحقن يف العضل:

اللقاح املرتافق رباعي التكافؤ ضد األنواع "A" و"C" و"W-135" و"Y"، الذي ُيكن استخدامه بعد    ••

العام األول من العمر؛

لقاح ضد املكورات السحائية من النوع "B"، الذي ُيكن تناوله بدًءا من عمر شهرين؛   ••

اللقاح املرتافق أحادي التكافؤ ضد املكورات السحائية من النوع "C"، الذي ُيكن استخدامه بدًءا    ••

من عمر شهرين؛

 يُوىص بالتطعيم ضد املكورات السحائية باستخدام اللقاح رباعي التكافؤ "ACWY" ويُقدم باملجان لكافة 

األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 و15 شهرًا، مع جرعة تعزيز ثانية يف عمر 13-14 عاًما. يُقدم التطعيم 

ضد املكورات السحائية من النوع "B" باملجان يف العام األول من العمر منذ تاريخ 2017/1/1 وُيكن أن 

يتم الحصول عىل التطعيم بنظام تقاسم التكلفة يف األعامر التالية بناًء عىل طلب اآلباء. يتم تقديم كل 

اللقاحني باملجان إىل األشخاص املُعرضني لخطر أكرب لإلصابة باملرض عىل نحو خطري بكافة أعامرهم، مثل 

أولئك املصابني ببعض األمراض املزمنة التي  تُضعف الدفاعات املناعية. يُوصف اللقاح رباعي التكافؤ 

"ACWY" أيًضا للمسافرين الذين يتوجهون إىل مناطق ُمعرضة لخطر أكرب للسالالت األربعة للمكورات 

السحائية املوجودة يف اللقاح أو ألولئك الذين يقيمون لفرتات طويلة يف هذه الدول.

اآلثار الجانبية

إن اللقاحات جيدة التحمل، لكن تظهر بعض االضطرابات مثل االحمرار والتورم والشعور بأمل يف موضع تلقي 

التطعيم. ُيكن أن يظهر بشكل مؤقت أيًضا الصداع وأالم العضالت أو أالم املفاصل والحمى املرتفعة يف بعض 

األحيان. ُيكن أن يشعر األطفال األصغر سًنا يف بعض األحيان بالغضب أو النعاس.

إن اللقاح إلزامي للحجاج
 الذين يتوجهون إىل مكة.
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التهاب الكبد من النوع أ هو مرض فريويس ُمعدي يُصيب الكبد. ينتقل فريوس التهاب الكبد من النوع 

أ عرب الفم والرباز: أي يتم التخلص منه مع الرباز، سواء قبل أو بعد ظهور األعراض، تحدث العدوى عرب 

بلع املاء أو األطعمة الصلبة النيئة املُلوثة )الخرضوات، الفاكهة غري املُقرشة، فواكه البحر(، لكن أيًضا 

عرب التلمس املبارش بني شخص وأخر. بعد فرتة الحضانة التي ترتاوح بني 15 و50 يوًما ، يكن أن تظهر 

العدوى مصحوبة  بحمى وإعياء واضطرابات الجهاز الهضمي والريقان )اصفرار العينني والجلد(. عادة ما 

تكون العدوى عند الرضع واألطفال الصغار خفيفة أو غري مصحوبة بأعراض مع دورة حميدة، بينام يتعرض 

األطفال األكرب سًنا والبالغني لإلصابة باملرض بشكل أكرث جدية مع أشكال خطرية ومستمرة وقاتلة يف بعض 

األحيان )خاصة عند األشخاص البالغني(. ال يظل املرىض الذين أُصيبوا باملرض وُشفيوا منه حاملني للفريوس.

ينترش التهاب الكبد من النوع أ يف كافة أنحاء العامل، لكنه ينترش بصفة خاصة يف البلدان ذات األحوال 

الصحية والنظافة الفقرية حيث ال يتم مراقبة صحة مياه الرشب بالشكل الكايف.

هناك خطر كبري لإلصابة بالعدوى لدى املسافرين الذين يسافرون إىل البلدان التي ينترش فيها املرض 

بشكل كبري )أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والرشق األوسط وآسيا وغرب املحيط الهادئ(. 

إن التهاب الكبد من النوع أ هو مرض يكن الوقاية منه عن طريق التطعيم، ويُوىص به للمسافرين 

الذين يسافرون إىل املناطق املعرضة للخطر بجانب اتباع قواعد الصحة والنظافة السليمة. كام يُوىص أيًضا 

بالتطعيم لألشخاص املصابني بأمراض كبدية مزمنة، وأولئك الذين يعملون يف بيئات تحتك بالفريوس، 

ومدمني املخدرات واألشخاص األقارب ألفراد مصابني بالتهاب الكبد الحاد من النوع أ. تويص محافظة 

إييليا رومانيا "Emilia-Romagna" تقديم التطعيم بشكل فعيل ومجاين لألطفال الذين يقل أعامرهم 

عن 6 أعوام الذين يسافرون إىل دول خارجية واملحافظات اإليطالية التي ينترش فيها املرض.

التهاب الكبد من النوع أ

إن التهاب الكبد من النوع أ هو مرض منترش للغاية 

يف كافة أنحاء العامل ومن الرضوري التطعيم قبل 

السفر.

اللقاح

يتكون اللقاح من فريوسات غري نشطة )أو مقتولة( ويتم تناوله عرب الحقن يف العضل. 

يُوىص بالتطعيم بعد إكامل العام األول من العمر، عىل شكل جرعتني يفصل بينهام 6 أشهر عىل األقل، 

األمر الذي يضمن حامية مستمرة.

إن اللقاح فعال وآمن للغاية، وهو قادر عىل تقديم حامية جيدة إذا تم تناوله قبل 2-4 أسابيع من السفر 

إىل املنطقة املُعرضة للخطر.

اآلثار الجانبية

إن اللقاح جيد التحمل. ُيكن أن تحدث ردود فعل موضعية خفيفة يف موضع تلقي التطعيم، مثل 

االحمرار و/أو التورم و/أو بعض ردود األفعال العامة البسيطة التي تستمر لفرتة قصرية مثل الصداع 

واإلعياء العام والحمى.

إن قواعد النظافة العامة تتمتع بأهمية بالغة من أجل الوقاية من اإلصابة بالعدوى عن طريق الفم 

والرباز )النظافة الشخصية وغسل وطهي الخرضوات واملحار إلخ( ومراقبة زرع وتجارة فواكه البحر.
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إن الفريوس العجيل هو السبب األكرث شيوًعا لللتهاب املعوي )اإلسهال والقيء( لدى األطفال، وبصفة 

خاصة لدى حديثي الوالدة واألطفال الذين تقل أعامرهم عن خمسة أعوام. إن اإلصابة بالفريوس ال متنح 

حامية فعالة من املرض، حتى وإن كانت العدوى التي يتم اإلصابة بها يف األعوام التالية ويف سن البلوغ 

متيل إىل الظهور بشكل أخف. إنه مرض ينترش يف جميع أنحاء العامل؛ يف إيطاليا، يكون له ذروات موسمية 

يف الفرتة الشتوية بني شهر نوفمرب/ترشين الثاين ومارس/آذار.

إن الطريقة الرئيسية النتقال الفريوس تتم عرب الفم والرباز، أي يتم إطالقه يف البيئة عرب براز الشخص 

املُصاب به ويدخل جسم شخًصا أخر من خالل ابتالع املاء أو الطعام املُلوث، لكن ُيكن أن يحدث االنتشار 

أيًضا عرب التالمس أو عرب النفس. من املحتمل أن يكون االنتشار من شخص آلخر عرب تلوث اليدين هو 

األكرث شيوًعا يف البيئات املجتمعية، خاصة يف دور الحضانة. ُيكن أن يؤدي االلتهاب املعوي الناتج عن 

الفريوس العجيل لدى األطفال الصغار يف بعض الحاالت إىل شكل خطري من اإلسهال مصحوبًا بجفاف األمر 

الذي يقتىض تلقي العالج يف املستشفى وُيكن أن يتطور رسيًعا وأن يكون قاتاًل يف حال غياب املعالجة 

الطبية املالمئة، مثلام يحدث غالبًا يف الدول النامية.

بعد دخول الفريوس إىل الجسم، يستغرق حوايل يومني للحضانة من أجل ظهور األعراض: حمى خفيفة 

إىل معتدلة واضطرابات املعدة وقيء وإسهال مايئ. يستمر املرض يف املتوسط ملدة 3-8 أيام بشكل عام.

من أجل منع انتشار األمراض املعدية التي تنتقل عرب الفم والرباز بصفة عامة من الرضوري الحفاظ عىل 

النظافة الجيدة سواء يف املنزل أو يف أماكن التجمعات التي يتوافد عليها األطفال؛ ومن الهام بصفة خاصة 

غسل اليدين، خاصًة بعد تغيري الحفاضات.

 تُعد هذه التوصيات أكرث صالحية أيًضا يف حالة التعامل مع أشخاص لديهم تثبيط مناعي. 

الفريوس العجيل 
اللقاح

إن أفضل طريقة لحامية الطفل من أشد أشكال مرض الفريوس العجيل هي التطعيم. لقد أظهرت اللقاحات 

املتوفرة حاليًا فعالية شاملة أعىل من 80% وانخفاًضا يف األشكال األكرث خطورة )التي تقتيض تلقي العالج 

يف املستشفيات( بنسبة تصل إىل %100.

يتم تناول اللقاح، املُصنع من فريوسات حية لكن ُموهنة بحيث ال تتسبب يف اإلصابة باملرض، عرب الفم 

وُيكن تناوله مع تطعيامت أخرى. يتوفر لقاحان مختلفان للتطعيم ضد الفريوس العجيل، أحدهام يتكون 

من جرعتني واألخر يتكون من 3 جرعات. ينبغي تناول الجرعة األوىل من كال اللقاحان بدًءا من عمر 6 

أسابيع ومبا ال يتجاوز عمر 10-12 أسبوًعا، يجب أال يقل الفاصل الزمني بني الجرعات عن 4 أسابيع عىل 

األقل، ويجب إكامل دورة التطعيم قبل إمتام األسبوع الـ24 من العمر.

فيام يتعلق باللقاح ثاليث الجرعات ُيكن تناول الجرعة الثالثة واألخرية حتى عمر 32 أسبوًعا.

اآلثار الجانبية

بعد التطعيم، ُيكن أن يظهر عىل األطفال تهيًجا و/أو فقدان الشهية و/أو نوبات حمى و/أو إسهال و/

أو قيء. أظهرت املراجعات الحديثة أن اللقاحات املستخدمة حاليًا ال تؤدي إىل ارتفاع خطر اإلصابة 

باالنغالف املعوي.

اللقاح فعال بنسبة %80، 

لكنه يقلل من أشكال االلتهاب املعوي
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إن األنفلونزا هي مرض موسمي يظهر بصفة خاصة يف فصل الشتاء، وتكون ذروته يف الفرتة بني شهري 

ديسمرب/كانون األول ومارس/آذار. تُعد مرًضا تنفسيًا حاًدا شديد العدوى يتسبب فيه نوعان مختلفان من 

فريوسات األنفلونزا )النوع أ والنوع ب( اللذان يكنهام تغيري أنفسهام بشكل أكرث أو أقل خطورة كل عام.

وبالتايل تصبح الدفاعات املُنتجة ضد فريوسات العام السابق أقل فعالية يف مواجهة العدوى الجديدة، 

مبعنى أن األنفلونزا ال ترتك ذاكرة مناعية طوال الحياة، عىل عكس ما يحدث مع األمراض املُعدية األخرى.

ولهذا السبب، ينبغي تغيري تركيبة اللقاح طوال كافة األعوام، ليلئم السلالت الفريوسية التي حصلت 

عىل انتشار أكرب يف فرتة الوباء األخرية.

يف حاالت استثنائية فقط، تتغري فريوسات األنفلونزا عىل نحو جذري لدرجة أنها تصبح “غري معروفة”، ويف 

هذه الحالة تحدث أوبئة خطرية ُيكن أن تُصيب الكوكب بأكمله )الجائحة(. تنتقل األنفلونزا من شخص 

آلخر عرب الرذاذ املتطاير أثناء التنفس )االنتقال املبارش( أو عرب األغراض املُلوثة منذ فرتة قليلة بإفرازات 

األنف أو الحلق ومن خلل األيدي املتسخة )االنتقال غري املبارش( تحديًدا عند األطفال. إن األماكن 

املُغلقة واملزدحمة والتي يقل فيها تغري الهواء، مثل الحافالت واملتاجر ودور السينام والفصول املدرسية 

هي األماكن التي ينترش فيها املرض بشكل أكرث سهولة نظرًا لسهولة االحتكاك بالفريوسات. عادة ما يكون 

لألنفلونزا ظهوًرا مفاجئًا مع أعراض شاملة وتنفسية: الحمى املصحوبة برجفة، وأالم العظام والعضالت، 

وأالم الرأس، واإلجهاد وفقدان الشهية وأالم الحلق والسعال. تستمر الحمى عادًة من يومني إىل ثالثة أيام 

ولكنها قد تستمر لفرتة أطول.

األنفلونزا

اللقاح

يُعد التطعيم ضد األنفلونزا بجانب إجراءات النظافة والصحة البيئية والشخصية أكرث الوسائل املتاحة 

فعالية وأمانًا للوقاية من املرض والحامية الفعالة من املضاعفات. إن التطعيم ضد األنفلونزا مجانًيا لألفراد 

الذين يزيد عمرهم عن 65 عاًما واألفراد املُعرضني للخطر، سواء كانوا بالغني أو أطفال. يُوىص بالتطعيم 

ضد األنفلونزا ويُقدم باملجان سنويًا لألشخاص ذوي الحاالت الصحية املتدهورة بكافة أعامرهم ولألشخاص 

الذين يزيد عمرهم عن 65 عاًما وللسيدات الحوامل وللعاملني يف قطاع الصحة. من الرضوري الخضوع 

للتطعيم ضد األنفلونزا سنويًا يف بداية موسم الوباء الجديد، يف الفرتة بني بداية نوفمرب "ترشين الثاين" 

ونهاية ديسمرب "كانون األول".

قد تعتمد خطورة املرض عىل نوع الفريوس املنترش أو عىل مدى اختالفه عن األنواع املنترشة يف األعوام 

السابقة أو عىل حالة الشخص املُصاب به. يُصاب حوايل 10% من سكان إيطاليا باملرض سنويًا؛ وإن الفئة 

العمرية األكرث إصابة هي تلك الخاصة باألطفال، وخاصًة األقل من 4 أعوام. يف الواقع، "يواجه" األطفال 

عدد قليل من فريوسات األنفلونزا أثناء حياتهم، وبالتايل ال يكونوا قد طوروا بعد دفاعات مناعية كافية 

ولهذا السبب يرضون بشكل أكرب من البالغني؛ لكن من النادر للغاية أن تظهر لديهم مضاعفات ناتجة 

عن املرض. بينام ُيكن أن يكون املرض أكرث خطورة إذا أصاب كبار السن أو أشخاص مصابني بأمراض 

مزمنة تجعلهم أكرث ُعرضة لإلصابة مبضاعفات )خاصًة املضاعفات التنفسية، كااللتهاب الرئوي عىل سبيل 

املثال( أو زيادة شدة املرض الذي يعانون منه. كام تتعرض السيدات الحوامل أيًضا إىل خطر مرتفع لتطوير 

مضاعفات قلبية وتنفسية؛ ُيكن أيًضا أن تؤدي العدوى إىل اإلجهاض وموت حديث الوالدة والوالدة قبل 

املوعد وانخفاض الوزن عند امليالد.
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يتم تلقي التطعيم بدًءا من عمر ستة أشهر، بحسب عدد الجرعات املتغري:

جرعة واحدة فقط إذا كان يزيد عمر الطفل عن 9 أعوام ويُكون قد تم تطعيمه بالفعل يف العام    ••

السابق؛

جرعتني، بفاصل زمني 4 أسابيع، إذا كان يقل عمر الطفل عن 9 أعوام ويتم تطعيمه ألول مرة.   ••

تبدأ الحامية بعد 15 يوًما تقريًبا من اكتامل التطعيم، ثم تتناقص عىل مدار الـ5/6 أشهر التالية.

قد تختلف فعالية التطعيم ضد األنفلونزا من سنة إىل أخرى، بناًء عىل تشابه الفريوسات املنترشة مع 

تلك املوجودة يف اللقاح، بحسب عمر الفرد املُطعم وحالته الصحية.

اآلثار الجانبية

إن اللقاح املضاد لألنفلونزا جيد التحمل بصفة عامة، وُيكن أن تحدث آثار جانبية خفيفة يف حاالت نادرة 

فقط. قد يظهر احمرار وتورم وأمل يف موضع تلقي التطعيم يف الـ48 ساعة الالحقة لتناول اللقاح. ومن األكرث 

نُدرة أيًضا ظهور الحمى واإلعياء العام وأالم العضالت واملفاصل وآالم الرأس بعد 6-12 ساعة من تناول اللقاح؛ 

تاُلحظ هذه األعراض بشكل أكرب لدى األشخاص الذين يتلقون التطعيم للمرة األوىل وال تدوم هذه األعراض 

ألكرث من يوم أو يومني. إن ردود الفعل التحسسية من مكونات اللقاح استثنائية.

يكن أن تؤدي األنفلونزا إىل مضاعفات خطرية، خاصًة 

لدى كبار السن أو األشخاص املصابني بأمراض مزمنة
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يُصاب جزًءا صغريًا من نسبة 10% من النساء املصابات بالعدوى الدامئة بورم عنق الرحم. الفريوس وإن 

كان رضوريًا يف الواقع إال إنه غري كايف مبفرده من أجل اإلصابة بورم. حيث يُعد تدخني السجائر واالستخدام 

املطول لوسائل منع الحمل الفموية واإلصابة بفريوس الورم الحليمي البرشي أو بفريوسات أخرى يف الوقت 

ذاته وزيادة عدد الرشكاء من بني العوامل التي تساعد عىل اآلفات السابقة لألورام الناتجة عن العدوى.

وبالتايل يُعد رسطان عنق الرحم نتيجة نادرة للعدوى الشائعة.

إن عملية التطور لتكوين ورًما هي عملية بطيئة للغاية: حيث ُيكن أن ير 20 عاًما أيًضا بني اإلصابة بالعدوى 

وظهور الورم، وهذا يسمح بتنفيذ برامج الفحص الطبي التي متكننا من التشخيص املبكر لآلفات املحتمل 

ترسطنها أو أفات األورام مع التدخل  العلجي الحًقا، من الهام مواصلة إجراء اختبارات الفحص الطبي 

بصفة دورية أيًضا مبجرد إجراء اللقاح. يف الواقع ، يعد رسطان عنق الرحم أحد أكرث أنواع الرسطان شيوًعا 

لدى اإلناث  يف كافة أنحاء العامل، لكن تنخفض احتاملية اإلصابة بهذا الورم بشكل واضح يف الدول التي تنفذ 

الفحص الطبي بشكل سليم من خلل اختبار مسحة عنق الرحم واختبار فريوس الورم الحليمي البرشي.

يف إيطاليا، يُوىص بإجراء الفحص الطبي للنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني 25 و64 عاًما. إن برنامج الفحص 

الطبي من أجل الوقاية من أورام عنق الرحم وتشخيصها مبكرًا هو حقيقة فعلية قامئة يف إييليا رومانيا 

"Emilia-Romagna" منذ أكرث من 20 عاًما وهو أساس االنخفاض الدائم لحاالت اإلصابة الجديدة 

والوفيات. يتم تحديث هذا الربنامج ومراقبته تبًعا للمبادئ التوجيهية األكرث تقدًما.

إن العدوى الناتجة عن فريوس الورم الحليمي البرشي )HPV( هي أكرث األمراض املنقولة جنسًيا شيوًعا: 

حيث تشري التقديرات إىل أنه أكرث من 80% من األشخاص النشطني جنسيًا قد أُصيبوا بالعدوى أثناء حياتهم.

يبدأ خطر اإلصابة بالعدوى مع االتصال الجنيس األول ويكن أن يستمر طوال الحياة. بالنسبة للنساء، 

تكون احتاملية اإلصابة أكرث ارتفاًعا يف عمر 25 عاًما بينام تظل احتاملية إصابة الرجال مرتفعة أيًضا 

يف األعامر الالحقة. إن استخدام الواقي الذكري يقلل من خطر اإلصابة ولكنه ال يحمي متاما من هذا 

الفريوس الذي يكن أن يصيب أيًضا الجلد غري املحمي بواسطة الواقي الذكري. يوجد أكرث من 100 نوًعا 

من فريوس الورم الحليمي البرشي الذين يكنهم إصابة الجنس البرشي، وينقسمون إىل أمناطًا مصلية يرتفع 

أو ينخفض خطر رسطنتها )أي قدرتها عىل تكوين األورام(. عىل سبيل املثال، يرتبط النمطان املصليان 6 

و11 )ذوي خطر الرسطنة املنخفضة( بأكرث من 90% من األورام اللقمية )الثأليل التناسلية( والورم الحليمي 

التنفيس النادر. من أهم األمناط القادرة عىل التسبب يف اإلصابة بأورام هام النمطان املصليان 16 و18، 

نظرًا لكونهم املسؤولني عن أكرث من 70% من أورام عنق الرحم يف حاالت اإلصابة يف كافة أنحاء العامل. ال 

تسبب العدوى الطبيعية استجابة كافية مضادة لألجسام من جانب الجهاز املناعي ولذلك ُيكن اإلصابة 

بالعدوى والشفاء منها أكرث من مرة أثناء الحياة. تجدر اإلشارة إىل أن فريوسات الورم الحليمي البرشي 

مسؤولة، وإن كانت بنسبة صغرية، أيًضا عن األورام الرشجية التناسلية )الفرج، القضيب، املهبل، الرشج( 

وأورام البلعوم الفموي )الشفاه والتجويف الفموي والبلعوم( سواء لدى النساء أو الرجال، وبالتايل من 

الرضوري تلقي التطعيم أيًضا بالنسبة للمراهقني الذكور.

إن العدوى بفريوس الورم الحليمي البرشي تكون عابرة لدى أغلبية األشخاص )يقيض الجهاز املناعي عىل 

الفريوس( وغري مصحوبة بأعراض )ال يالحظ الشخص املصاب أي يشء( وتُشفى تلقائيًا )الشفاء خالل 2-1 

عاًما من اإلصابة بالعدوى(؛ لكن تُصبح اإلصابة يف 10% من الحاالت دامئة ويف هذه الحاالت ُيكن أن 

تؤدي إىل انحالل خلوي وتطور األورام. عىل وجه الخصوص، اإلصابة بالعدوى الدامئة الناتجة عن فريوس 

الورم الحليمي البرشي املرُسطن لدى النساء هي الحالة اللزمة من أجل تطور رسطان عنق الرحم، لكن 

فريوس الورم الحليمي البرشي

ُيصاب أكرث من 80% من األشخاص النشطني جنسًيا بفريوسات الورم 

الحليمي البرشي أثناء الحياة.
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اآلثار الجانبية

يتمتع اللقاح املضاد لفريوس الورم الحليمي البرشي بدرجة عالية من الفعالية واألمان، وقد تم إثبات سلمته 

بفضل نتائج مراقبة األشخاص الذين حصلوا عىل التطعيم قبل عدة أعوام. لكن كام هو الحال يف كافة األدوية، 

ُيكن حدوث آثار جانبية: من اآلثار األكرث شيوًعا االحمرار والشعور باألمل والتورم والحكة يف منطقة تلقي 

اللقاح؛ ُيكن أن تظهر أيًضا حمى وأالم الرأس وأالم العضالت واملفاصل وأعراض متعلقة بالجهاز الهضمي 

وحكة والتهابات جلدية والرَشَى “أرتيكاريا”. تكون هذه األعراض خفيفة وتستمر لفرتة قصرية عىل أية حال.

اللقاح

نظًرا لخصائصه، يُوىص بالتطعيم ضد فريوس الورم الحليمي البرشي يف بداية سن البلوغ بداًل من فرتة 

الطفولة. إنه لقاح يحتوي فقط عىل جزيئات الغالف الفريويس الخارجي، وبالتايل ال يكنه أن يسبب املرض 

وينقله. قد أظهرت الدراسات أن اللقاح فعال للغاية يف الوقاية من األمراض املعدية واآلفات محتملة 

الترسطن واآلفات الرسطانية الناتجة عن أنواع فريوس الورم الحليمي البرشي املتضمنة يف اللقاح. تكون 

فعالية اللقاح يف أقىص درجاتها إذا تم تلقي التطعيم قبل اإلصابة بأي عدوى.

الفعالية عالية جدا: 90-100 ٪ سواء لدى اإلناث أو الذكور قبل اإلصابة بأي عدوى )أي عندما ال يكونوا 

قد أقاموا عالقات جنسية بعد( وبرصف النظر عن بداية الحياة الجنسية، يكون اللقاح أكرث فعالية عىل 

أية حال إذا تم منحه لألفراد األصغر سًنا. يف الواقع، تتكون دورة التطعيم من جرعتني يتم حقنهم يف 

العضل لألوالد حتى عمر 14 عاًما و3 جرعات لألوالد األكرب سًنا والبالغني. يُوىص بالتطعيم بثالث جرعات 

يف أي عمر لألفراد الذين يعانون من نقص املناعة. ُيثل التطعيم تدخًل للوقاية األولية نظًرا ألن منع 

العدوى بفريوس الورم الحليمي البرشي يقيض عىل العامل العريض لإلصابة باألورام املرتبطة بالفريوس.

اللقاح يحمي من حوايل 90% من أورام عنق الرحم ومن 80% من اآلفات محتملة الترسطن، لذلك حتى 

وإن كانوا قد تلقني التطعيم ينبغي عىل الفتيات مواصلة إجراء الفحص الطبي، نظرًا ألن خطر اإلصابة 

بورم عنق الرحم ال يتم القضاء عليه بالكامل.

إن رسطان عنق الرحم هو أول رسطان ينتج بالكامل

عن اإلصابة بفريوس!

فريوس الورم الحليمي البرشي

يف إييليا رومانيا "EMILIA-ROMAGNA" يُكفل حق مجانية التطعيم حتى سن 18 عاًما للذكور 

وحتى بلوغ عمر 26 عاًما لإلناث وتُعرض إمكانية تلقي التطعيم من خالل تقاسم التكلفة أيًضا يف األعامر 

الالحقة، سواء لإلناث أو الذكور.

يف إيطاليا، يُقدم اللقاح بشكل فعال ومجاين لألوالد يف سن 12 عاًما.
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يكنك طلب املعلومات:

اإلتصال بالرقم املجاين للخدمة الصحية اإلقليمية
800 330 330 

من االثنني إىل الجمعة من الساعة  8,30 صباًحا حتى الساعة 6,00 مساًء؛

 ويوم السبت من الساعة 8,30 صباًحا حتى الساعة 1,00 ظهًرا

عىل املواقع 

salute.regione.emilia-romagna.it
”Emilia-Romagna“ محافظة إييليا- رومانيا

salute.gov.it
وزارة الصحة اإليطالية

epicentro.iss.it
املعهد العايل للصحة

ecdc.europa.eu
)ECDC( املركز األورويب للوقاية من األمراض والسيطرة عليها

cdc.gov
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها )الواليات املتحدة األمريكية(

who.int
منظمة الصحة العاملية
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